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Titel dissertatie:  An Analysis of the Theologial Justification of Apartheid: A 
Reformed Theological Perspective (Een analyse van de 
theologische rechtvaardiging van apartheid: een 
gereformeerd theologisch perspectief) 

Beschrijving van het onderzoek: 

 

Nu de apartheid als politiek systeem is afgeschaft, is het goed om na te gaan wat geleid heeft tot het 
ontstaan van een theologie van de apartheid. Deze theologie is niet op zichzelf ontwikkeld, maar is 
deel van een langdurig proces, verweven met allerlei andere factoren. Als men de bestaande 
literatuur over de apartheid overziet, blijkt dat er talrijke aspecten naar voren worden gebracht 
waarbij verschillende perspectieven een rol spelen. Deze studie heeft als doel uit die bestaande 
literatuur een overzicht te verkrijgen van de vele factoren die een rol hebben gespeeld in het 

ontstaan van apartheid en de daarmee intrinsiek verweven apartheidstheologie en door het 
samenbrengen van deze veelkleurige mengeling van oorzaken de opkomst en aard van deze 
theologie te verstaan, mede met het oog op de huidige positie van de van oorsprong blanke 
gereformeerde kerken in Zuid-Afrika. Daarbij is de focus met name gericht op de Nederduits 
Gereformeerde Kerk, als de leidende volkskerk van de Afrikaners. 

Kolonisatie, repressie door Engelsen en de Boerenoorlog, streven naar behoud van economische 
posities en culturele eigenheid, goedbedoelde contextualisatie en inculturatie van het christelijk 
geloof vormen een complex geheel waaruit de theologie van de apartheid is ontwikkeld. Het is een 
theologie van eigenheid, waarbij anderen de verworven eigenheid niet mogen storen, waarbij een 
gevoel van bedreigd zijn en een streven naar zelfhandhaving keerzijden van dezelfde zaak zijn, en 
waardoor de rol van slachtoffer en dader in Zuid-Afrika zo complex is. 

 


